
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

 

6 – 10 юни 2022 Г. 

 

СЪБИТИЯ И УЕБИНАРИ НА ПРОГРАМИТЕ В НБУ 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК – 6 юни 2022 г. 
 

 

 8:00 – 9:00 „Къде се крие маркетинг етиката в онлайн продажбите?“ 

Уебинар на БП „Маркетинг“ РО и ДО  

Уебинар на МП „Маркетинг мениджмънт“ РО и ДО 

 доц. д-р Надежда Димова,  
 в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/87582617370 

 

9:30 – 13:00 „Репетиции  на студентски спектакъл - "The Rocky Horror Picture Show“ 

БП „Музика“  

Университетски театър, НБУ 

 

10:00 – 11:00 Уебинар на БП „Журналистика", БП "Връзки с обществеността"  

гл. ас. д-р Десислава Данкова 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

11:20 – 12:50 „Моделиране на облеклото“ 

БП „Мода“  

гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова 

зала 502, корпус 2 

 

13:00 – 14:30 „Юристи, юридически професии“ 

МП „Право“  

доц. д-р Петя Неделева 

зала 111, корпус 2 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/86125307581 

 

14:40 – 16:10 „Кино и литература“ 

БП „Англицистика (Английски език, култура и литература) – РО и ДО“ 

проф. Албена Бакрачева, д. н.,  

зала 305, корпус 2 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/81054005070 

 

14:30 – 16:30 Среща с програмните консултанти на: 

БП „Англицистика (Английски език, култура и литература) – РО и ДО“ 

БП „Английски език и професионална комуникация (съвместна програма с 

университета в Йорк)“ 

БП „Германистика (с втори чужд език английски)“ 

БП „Испанистика (с втори чужд език английски)“ 

МП Лингводидактика, МП Писмен и устен превод, МП Юридически 

превод с един чужд език – английски или немски, МП Юридически превод 

с два чужди езика – английски и немски 

офис 312, корпус 2 

https://nbu-bg.zoom.us/j/87582617370
https://bit.ly/2zuTEEi
https://nbu-bg.zoom.us/j/86125307581
https://nbu-bg.zoom.us/j/81054005070


 

14:40 – 17:50 „Развитие на българския конституционализъм“ 

МП Право 

проф. д-р Екатерина Михайлова,  

зала Аула, корпус 1 

 

15:00 – 16:00 Уебинар на БП „Управление на бизнеса и предприемачество РО и ДО“  

гл. ас. д-р Виктор Аврамов,  
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

18:00 – 19:00 Уебинар на БП „Музика“  

гл. ас. д-р Ана Линчева, гл. ас. д-р Маргарита Кръстева 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/85615318342 

 

18:00 – 19:00 „Ваксини и здраве“, доц. д-р Николай Петров 

Уебинар за представяне на БП  „Биология – Обща и приложна",  

БП „Клетъчна биология и Вирусология“ и МП „Микробиология“ 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

18:00 – 20:25 „Английски език В2“ 

Десислава Дуриданова,  
 в ZOOM чрез линк: MEETING ID: 893 1476 8581  

https://nbu-bg.zoom.us/j/89314768581 

 

 

 

 

 

 

 

БП – Бакалавърска програма 

МП – Магистърска програма 

РО – редовно обучение 

ДО – дистанционно обучение 

 

https://bit.ly/2zuTEEi
https://nbu-bg.zoom.us/j/85615318342
https://bit.ly/2zuTEEi
https://nbu-bg.zoom.us/j/89314768581

